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ÚLTIMO SEGUNDO ECONOMIA QUEER GENTE DELAS ESPORTE CARROS PETS SAÚDE TEC TURISMO CIDADES IGMAIS IGPRODUTOS nos 

FILIAÇÃO AO PL 

Tarcísio é esperança 
enorme para São Paulo, 
afirma Bolsonaro 
« Presidente agradece confiança de Valdemar Costa Neto 

BBB22 

Cleo, Latino, João Guilherme: 10 

famosos que merecem participar 
- Participante do "Rio Shore' revela que 
transou mais de 25 vezes no reality 

- Filiação de Bolsonaro ao PL tem de Capitã Cloroquina a ministros Difícil barrar a Ômicron no RJ, 

diz secretário de Saúde 

Estado ainda não tem nenhum caso da cepa 

. 

« Transmissão da cerimônia deixa as ruas de Brasília vazias 

"NOVO LÁZARO” 

Polícia prende rapaz que comprou celular 
de suspeito de matar três pessoas 
- SP:dois homens são presos por assalto em outlet 

PRECATÓRIOS 

CCJ do Senado aprova PEC; 

texto irá ao plenário 
- Guedes diz que PEC dos Precatórios é a 

"opção menos ruim" no momento 

ELEIÇÕES 2022 

Quero construir uma chapa para 
vencer, diz Lula sobre Alckmin 

+ Moro Doria entram em guerra e 
disputam o apoio do Centrão 

ATACOU HIPOCRISIA 

Simone rebate evangélicos: "Para 
me apontar teria que ser Jesus" 

ERLAN BASTOS CANCÚN 

“NOVO LÁZARO” 

Polícia prende rapaz que comprou celular 
de suspeito de matar três pessoas 
- SP:dois homens são presos por assalto em outlet 

PRECATÓRIOS 

CCJ do Senado aprova PEC; 

texto irá ao plenário 
- Guedes diz que PEC dos Precatórios éa 

"opção menos ruim" no momento 

ELEIÇÕES 2022 

Quero construir uma chapa para 
vencer, diz Lula sobre Alckmin 

+ Moro Doria entram em guerra e 
disputam o apoio do Centrão 

ATACOU HIPOCRISIA 

Simone rebate evangélicos: "Para 
me apontar teria que ser Jesus" 

ERLANBASTOS CANCÚN 

Rapper Orochi é Jojo Todynho revela 
acusado de agredir que traiu excom 
acompanhante de atual namorado em 
luxo no RJ viagem 

CONFIRA 
VEJA O RELATO 

Ivan Moré chora após sofrer 
assalto a mão armada em SP 
« Mauro Cezar assina com a Jovem Pan 

GABRIEL PERLINE 

150 jornalistas da Globo serão 
cortados em demissão coletiva 
« Irmão de Cauã fatura com publicidades 

Com salário de até R$ 8 mil, Ibama abre 
edital para mais de 560 vagas 
« Índices apontam para retomada antes do esperado 
« BC:Brasil deve crescer menos de 2,1% em 2022 

EXCLUSIVO NO IG 

Danilo revela dica de Felipe Melo e 
brinca com Palmeiras x Chelsea 
« Abel Ferreira responde proposta de clube 

EX-GOLEIRO DO FLAMENGO 

Paulo Betti se desculpa por 
comparar Weverton ao Bruno 

- Relembre as polêmicas de Eduardo Costa 

O QUE ESPERAR DAS PRÓXIMAS? 

Primeira parcela do Auxílio Brasil 
termina nesta terça-feira (30) 
+ Quem recebe o lote do auxilio emergencial? 

RESGATE DEMORADO 

Idoso fica 22 horas sentado em 
motor de barco naufragado 

(E ÚLTIMO SEGUNDO? Econômico 

COVID-19 NO MUNDO 

UE estima ter vacina contra a cepa 

Ômicron dentro de 4 meses 

CLARO SEM SINAL "NÃO SEJA MAU" 

PRESA Clientes Ex-funcionários 
a ” reclamam de processam 

Ex-Miss Brasil Trans instabilidade Google por não 
usava nomes falsos e nesta terça-feira seguir lema 

DECISÃO DE MORAES 

STF nega habeas 
corpus ao "Faraó dos 
Bitcoins” 

atraia clientes em boates 

AULA DE QUÍMICA EM GOIÂNIA 

Aluna sofre queimaduras e fica em 
estado grave após experimento 

MOÇÃO DE DESCONFIANÇA EM 2022 APÓS O PERNAMBUCO 

Auditores da Receita Federal ameaçam FGTS paga lucro aos trabalhadores Paraíba registra casos de 
entregar cargos e prometem apagão + Revisão pode dar bonificação de R$ 10 mil surto de coceira 

Veja mais 

gente 

DÍVIDA SOBRE MÚSICA 

Teló é acionado na 
â 4 

CANTORAEDJ Justiça por pendência da 
TRIÂNGULO AMOROSO? Dra. Deolane, viúva de MC Kevin, é época do Tradição 

E nome mais badalado do momento 
Anitta, Pedro 

EX-POWER COUPLE 
Sampaio e Luísa 
Sonza estariam 
vivendo affair 

ARTISTAS E JORNALISTAS 

Saiba quais são as regras rígidas e 
proibições da Globo 

Laura Keller chora com 
encontro entre ex e atual 

POLÊMICA COM TIM MAIA. 

Novo livro de Roberto 
Carlos detalha passada 

SERGIO MALLANDRO 

Namorada elogia 

INFECÇÃO 

Joaquim Lopes QUANTO MAIS VIDA MELHOR 
artista na cama: desabafa após filha EvelnC: doiPórta | de pano da Globo 
"Sabe tratar mulher" bebê ser internada eiyr Castro daPorta, fevera que 

foi vítima de violência física 

Veja mais 

DT 

ESPORTE 

CONTINUA COMO FAVORITO 

| PSG impôs duas 
si condições para 

4 deixar 
| ja 6 Pochettino ir 

q para o United 
- Messi desfalcará o clube 

AU PARA VOLTAR AO BRASIL 

Arrascaeta banca 
passagem de torcedor BOLA DE OURO um 

» Casillas critica vitória de Messi: 
“Custa-me crer nestes prêmios" 
« Pelé exalta Messi por igualar seu feito 
« Dono do PSG:"Espero que outros ganhem 

CAIU ENTRESPEO RJ 

Scooby implora ajuda para achar 
amigo que estava em avião 

MERCADO DA BOLA TÍTULO DOS LEVES 

Ricardo Goulart no Corinthians? sta ad e Khabib defende Makhachev na 
Veja mais detalhes do caso Flamengo libera Botafogo pode corrida e contesta Gaethje 
+ Flamira zagueiro da Premier League zagueiro deR$ igualar + Russo elogia Charles “Do Bronx" 
- Jean Pyerredevetrocar a EuropapeloFlu 43 milhões após campanha de « Aldo revela que cogitou aposentadoria 

derrota 2015 

Veja mais 

CanalsPet& 

ENTENDA 

Cães e gatos 
são capazes de 
reconhecer 
outros animais e 
sons na TV 

BEM-ESTAR PET 

10 plantas que são 
seguras para os gatos CUIDADOS ESPECÍFICOS 

Alergia a animais domésticos? 
Descubra como mudar isso 

PRETO, LARANJA, BI OU TRICOLOR? ÁRVORES DE NATAL 

Donos de gatos inundam o Twitter 
com fotos dos bichanos 

víDEO 

Motoboy salva cão acidentado em 
via movimentada e viraliza 

Saiba o que a cor do seu gato pode 
dizer sobre a personalidade 

Veja mais 

=LARROS 

LANÇAMENTOS 
Aceleramos o 
BYD Tan EV, novo 
SUV elétrico que EM aee 

— 4 Royal Enfield Veja as 5 versões 
tem7I ugares mostra série mais vendidas do 

- ByD'terá sedã híbrido que limitada que Fiat Uno, que vai 

Est EAL too chegará ao Brasil sair de linha 

Veja mais 
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Simone revela 5 
1 quando teve 

primeira vez: 
“"Guardei o xibiu" 

Thiago Gagliasso, Gustavo 
Leão e Antonia Fontenelle 
detonam Paulo Betti na web 

Exclua já! Aplicativos para 
Android roubam dinheiro dos 
usuários; veja a lista 

Juliette dá detalhes sobre o 
“quarto do sexo' na casa de 
Anitta 

6 

Afila andou! Jojo Todynho 
aparece com novo 
namorado: 'Homem da 
minha vida' 

Doria: Tudo o que Lula e 
Bolsonaro não queriam 

Morre youtuber Tor 
Eckhoff aos 57 anos 
durante gravação de 
vídeo 

10 

'Noivinha do Aristides": 
entenda o termo que está 
sendo relacionado a 
Bolsonaro 

Após 21 anos de Globo, 
repórter vai para a Record: 
“Proposta muito bacana" 

Regininha Poltergeist 
pede ajuda ao filho e 
desabafa: "Fiquei 4 dias 
sem banho" 

ELÂINE SOUZA 

1º indígena é coroada 
Miss Brasil em Gramado FASHION AWARDS 

Dua Lipa, Nick Jonas e mais: 

confira os melhores looks da noite 

MODA 

Stella McCartney lança coleção em 
LGBTQIA homenagem aos Beatles 

Conheça os ships mais 
populares dos animes 

CIDADE DE DEUS 

Bailarinas fazem 
vaquinha para 
estudar em NY 

ODEIA CATFISH? 
CONHEÇA 

9 apps de viagem 
« Veja dicas para visitar NY eLA 

App de paquera garante perfis reais 
sem matches aleatórios; conheça 
Conteúdo de marca 

Veja mais 

CELEBRIDADES 

BAND ALAN SEVERIANO 

Renata Fan abre Jogo Aberto às 
pressas, expõe demissão na Band 
e confirma fim às câmeras: “Não 
tem sossego” 

SILVIO SANTOS 

Traição pelas costas e esquema 

fraudulento: o dia em que Silvio 
Santos quase declarou falência 

DESTAQUE 

Um Lugar ao Sol: Chantageado, 
Christian se alia a Túlio para 
roubar Santiago 

Alan Severiano tem SP1 invadido 
por rapaz, vê repórter quebrar 
protocolo e sai do ar na Globo em 
meio a gritaria 

LOBO BAND ANA MARIA BRAGA ILHA RECORD 

Nos Tempos do Imperador: Faustão se reúne em segredo com — Ana Maria Braga zomba de Laura Keller se emociona com 

Quinzinho toma atitude e rouba patrocinadores, após ser proibido repórter ao vivo na Globo: “Pavão encontro entre ex- marido e atual 
beijo de Vitória: “Apaixonada?” de pisar na Band da manhã” namorado 

Parceiros e colunistas 

InfoMoney 

Central de Fls: com queda de 2,02%, 
[fix tem pior semana desde junho 

Desejo Luxo 

LIM 

1) 

Tudo do Bem 

Dieta “masculina” emite mais gases do 
efeito estufa, aponta estudo 

Viva Informa 
Caminhada ajuda no emagrecimento; 
veja benefícios 

1Bilhão 

Gramado Summit dá descontos em 
ingressos para promover ação. 

DL) 
& passo da pass 

GA 

Valter R 

a 

R E | NOVIDADE 

Design cereja do bolo do 
notebook Dell XPS 

Conteúdo de marca 

BOAS COMPRAS 

Livros e e-books que seguem com 
descontos imperdíveis 

Conteúdo de marca 

ESTILO 

Relógios atemporais que ainda 
estão em oferta 

Conteúdo de marca 

IG CUPONS 

SBAHIA PROMOÇÃO 11.11 —EE- 

BLA: / CR 
CK FR a estah 

ensa 
PARA A SUA CASA TUDO POR MENOS TUDO PARA VOCÊ 

Black Friday no IG | Até 80% OFF 

TOK&STOK COM SUPER DESCONTOS 

Cupons com até 60% de desconto Economize muito mais nos 
produtos da Aliexpress 

ELetrodomésticos e celulares - 
25% OFF 

VEJA MAIS CONTEÚDO 

PETROBRAS 

Petrobras confirma dividendos de até USS 

70 bilhões entre 2022 e 2026; entenda 

Policial suspeita da morte de universitária 

usou pistola da Policia Civil 

Profissões em alta para 2022 são foco de 

live gratuita 

Má 4 <| 
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ão Paulo, 
Muricy completa 66 anos & clube exalta 

ida de trabalho pelo Tricolor 

Everton xtiverpool: onde assistir, hor; 

e escalações do confronto dá Premier, 

League 

Carlinhos tem acerto pafa jogar o Carioca 

de 2022 pelo Botafogo 

FORTALEZA 

Lucas Crispim se recupera de lesão e 

volta ao Fortaleza 


